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نفس و روح از نظر قرآن
سیداسماعیل طبیبی۱

پژوهشگرموسسةملیسرطانامریکا

مقدمه
قرآنمجیددرآیاتمختلفبهتأمل،تدبر،تفکروتعقلدستورمیدهدکهبراینمونه
ََّعلَُّکْم ل ا َعَربِیًّ ُقْرآنًا أَنَزلَْناُه َّا “إِن اشارهکردکهمیفرماید: یوسف آیة2سورة به میتوان
،17 تَْعِقُلون”)ماقرآنرابهزبانعربیفروفرستادیمتادرآنبیندیشید(ونیزآیات22،
ِکر”)ماقرآن ْکِرَفَهْلِمنمُّذَّ ْرنَاالُْقْرآَنلِلِذّ 32و40سورةالقمرکهمیفرماید:“َولََقْدیَسَّ
رابرایتذکرآسانکردیم،آیاکسیهستکهمتذکرشود؟(آیتاهللنکونامدربارةقرآن
مجیددرمقالهایباعنوان“قرآناززاویهاینو”2منظرجدیدیازقرآنعرضهمیکند
اینجانقلمیشود:“قرآنکریمکتابيبسیارسنگین ازآنبرایشاهددر کهبخشی
استکهورودبهآنمؤونةزیاديميطلبدوتطبیقآیاتآنباعلومروزامرينادرست
است،بلکهقرآنکریمرابایدازخودقرآنفهمید”کهتااندازهایاستنادبهآیةکریمة
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2محمدرضانکونام،“قرآناززاویهاینو،”دسترسپذیردر

http://nekoonam.ir/default.php?namprj=fa&id 
= 1670&part=534/.



203 ایران نامگ، سال ۲، شمارۀ ۲، تابستان ۲۰۱۷/۱۳۹۶

ادبی” فوقالذکراست.آیتاهللمکارمشیرازیدرمقالة“تفسیربهرأیوهرجومرج
چنینمرقومکردهاستکه

روایاتزیادیدراینزمینهواردشدهکهبهماهشدارمیدهدبعضیازبداندیشان
ومخالفاننهضتاسالمچوننهمیتوانستنددرآیاتقرآندستببرند،وبهزودی
رسوامیشدند،باجعلپارهایازاحادیثومطالبیبرضدقرآنمیخواستندافکار
مسلمانانرامنحرفسازند،ولیپیشوایاناسالمبهموقعمسلمانانراآگاهساختند
تاتحتتأثیراینگونهاحادیثمجعولقرارنگیرند،بلکهدراسنادحدیثبهدقت
بیندیشندواحادیثمعتبرراکههمیشهدرمسیراهدافقرآنپیادهمیشوداز
احادیثساختگیجداسازند.حتییکیازطرقشناساییاحادیثمعتبرآناست
کهآنهاراعرضهبرقرآنبداریم،آنچهموافققرآناستبگیریموآنچهمخالف

استکناربگذاریم.3

همچنین،درجلداولتفسیرنمونهچنینمیخوانیمکه“قرآنبهمضمونکالممعروف
ُربَْعُضُهبَْعضاً’خودشخودراتفسیرمیکندوآیاتشپردهازچهرةیکدیگر ‘أَلُْقْرآُنیَُفسِّ
برمیگیرندواینهرگزبانوروکالممبینبودنشمنافاتنداردکهقرآن‘یکواحدبه

همپیوسته’و‘مجموعةازهمناگسسته’است.”4

ِکٍر”چهارمرتبهدرسورةالقمروآیاتیچون ْکِرَفَهْلِمنمُّدَّ ْرنَاالُْقْرآَنلِلِذّ تکرارآیة“َولََقْدیَسَّ
82سورةالنساء،24سورةمحمد)ص(،68سورةالمؤمنونو29سورةصوآیاتمتعدد
دیگردرتدبروتفکردرقرآنوآیههایآنهمهنشانهودلیلیبرایوجوبکفاییتدبر،
تفکروتعقلدرقرآنبرایهمةمسلماناناست.بنابراین،بایددیدکهچراخداوندمتعال
درقرآنمجیددواصطالح“نفس”و“روح”رابهصورت“غیرقابلتعویض”استعمالفرموده
استوقابلتعویضدانستنایندواصطالحچهاثریبردرکماازقرآنخواهدداشت؟

وَنَوَمایُْعلُِنوَن” َهیَْعلَُمَمایُِسرُّ اللَـّ توجهبهمفهومآیة77سورةالبقره،“أََواَلیَْعلَُموَنأَنَّ
)آیااینهانمیدانندخداوندآنچهراپنهانمیدارندیاآشکارمیکنندمیداند(،وآیات
متعدددیگرنشانمیدهدکهخداوندمتعالعالممطلقبودهوهمةمسلمانانباالتفاق
مترجمان از برخی ولی دارند. اعتقاد جّل و عّز علمخداوند بودن مطلق و بسیط به

3ناصرمکارمشیرازی،تفسیربهرأیوهرجومرجادبی،
دسترسپذیردر

http://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo
=1&catid =25446&pageindex=0&mid= 0&mid
=252856/.

4ناصرمکارمشیرازیوهمکاران،تفسیرنمونه)تهران:
دارالکتباالسالمیه،1387(،جلد6،1.



نفسوروحازنظرقرآن 204

محترم،شایدبهسبببیدقتییاعدمتوجه،کالمخداوندرابهغلطترجمهوتفسیر
قرآن”مجیدکمک نوعی“مهجوریت به نوشتةسلیمانی،5 به بنا و ناخواسته، و کرده
میکنند.یکیازاینعدمتوجههابهکالمخداوندعّزوجّلوبیتفاوتیبهآندرترجمة
دوکلمةنفسوروحصورتگرفتهاستکهاکثراًبهصورتقابلتعویضدرترجمههای
قرآنآمدهاند.بایداختالفعظیمیبینایندوکلمهوجودداشتهباشدکهحضرتحق
درمصرفایندوکلمهچناندقیقبودهکههمبالغتکاملکالموهمدقیقبودن
وجود کلمه دو این بین اختالفی اگر مشاهدهمیشود. آسانی به مورد هر در مفهوم
قابلتعویض ایندوکلمهرادرقرآنکریمبهصورت نداشت،حضرتحقاستعمال
مورداستعمالقرارمیداد.درحالیکهغیرقابلتعویضبودنایندوکلمهبهوضوحدر
آیاتقرآنیمالحظهمیشود.کمیتأملدرقرآننشانمیدهدکهخداوندمتعالدر
حدودسیصدباردرآیاتقرآنیکلمة“نفس”رابهصورتهایمتفاوتذکرفرمودهکهدر
صورتقابلتعویضبودنمیبایستدربعضیمواردازکلمةروحبهجاینفساستفاده

میکرد،ولیچنینمعاوضهایبههیچوجهدرقرآنمجیددیدهنمیشود.

فضالوفالسفهایچونابنسینادر“قصیدةعینیه”6وقطبالدیننیریزیدرمنظومة
انواروالیت7سعیکردهاندایندوکلمهرابشناسندوبشناسانند،ولیهنوزتمییزبین
زدهانددیده قرآنمجید ترجمة یا تفسیر به دانشمندانیکهدست نزد ایندوکلمه
در را ساده لغت دو این ندانسته، یا دانسته فارسیزبان، مترجمان اکثریت نمیشود.
ترجمههایقرآنمجیداکثراًبایکمعنیتلقیکردهوقابلتعویضتشخیصدادهوبه
جایهماستعمالوترجمهکردهومیکنند.برایمثال،درآیة27سورةالفجرخداوند
متعالمیفرماید:“یَاأَیَُّتَهاالنَّْفُسالُْمْطَمِئنَُّه”کهاکثرمترجمانفارسیزبانلغتسادة
“الّنفس”رابه“روح”یاکلمهایمترادفآنترجمهکردهاندکهجدولزیرنمونههاییاز

آنرانشانمیدهد:8

تئوریک “مهجوریت اردستانی، سلیمانی 5عبدالرحیم
قرآنکریم،”دسترسپذیردر

http://a-soleimani.blogspot.com/2011/09/2.
html/.
6“شرحقصیدةعینیةابنسینادراحوالنفسبهزبان
فارسی،”تصحیحعباساقبال،مجلةدانشکدةادبیات،
بهتوضیح سال1،شمارة4)1333(،14تا29.الزم
استکهشارحمحترمنیزنفسوروحراقابلتعویض
دانستهودرشرحخودمرتکباشتباهاتچندیشده
استکهدراینمختصرنمیتوانبهنقدآنپرداخت.
به استادانهای طرز به را قصیده این فروهر نصرتاهلل

شعرفارسیترجمهکردهاند.
تصحیح والیت، انوار منظومة نیریزی، 7قطبالدین

محمدخواجوی)تهران:دریاینور،1383(.
8برایاستخراجاینجدولوبرخیازدادههایدیگراز

اینوبگاهاستفادهشدهاست:
http://tanzil.net/.
درعینحال،برایهماهنگی،برایترجمةآیاتقرآن
شیرازی مکارم ناصر ترجمة از مقاله این در مجید

استفادهشدهاست.دسترسپذیردر
http://makarem.ir/main.aspx?reader=1&lid=0&
mid=12546&catid=6509&pid=61831/.
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ترجمهمترجم

توایروحآرامیافته!مکارمشیرازی

ایجانآرامگرفتهواطمینانیافته!انصاریان

ایروحآرامشیافتهآیتی

توایجانآرامیافته،بهاطمینانرسیدهبهرامپور

ایروانآسوده)یااینفسآرمیده(معزی

بهعبارتدیگر،روحوروانوجانکلماتیاندکهبرایترجمة“نفسمطمئنه”برگزیدهشدهاند.

آنعدم باشدکهسادهترین داشته متفاوتی علل است کاماًلسادهممکن اشتباه این
ناآگاهانه ایناستکهمترجم نظردیگر است. قرآن درکمسایلمختلفموجوددر
عالممطلقبودنخدایعّزوجّلرانادیدهگرفتهاست.برایروشنشدنمطلبمثال
دیگریمیآورم.وقتیخداوندمتعالمیفرماید:“َونََفْخُتفِیِهِمنرُّوِحي”)آیة29سورة
الحجروآیة72سورةص(آیامیتوانیمترجمهکنیمکه“ازنفسخوددراودمیدم؟”
جوابقطعاًمنفیاست.پسچگونهبهخودحقمیدهیمکهبهزعمخودوبااستفاده
بهعواقبآنتوجهی بدانیمو قابلتعویض باروح را اکتسابینفس ازادبوبالغت
نداشتهباشیم.قابلتعویضدانستنایندوکلمهماراازدرکمسایلمهمدیگرنیزدور
میسازدکهیکیازعواقبوخیمآناختالفدرتفهیممعادومعراجاستکهبرخیاز
علماومفسرانآنرا“جسمانی”میدانندوبعضیآنرا“روحانی”تعبیرمیکنند.البته
اگرهمبخواهیمغیرجسمانیبدانیم،باید“نفسانی”رابهجای“روحانی”قراردهیمو
میتوانآیاتقرآنیراشاهدآندرنظرگرفت.قابلتعویضدانستنایندوکلمهمارا
درتفسیرآیة54سورةالبقرهنیزدچاراشتباهوگمراهیخواهدکرد.9دراینآیةشریفه،
چنانکهدرتفاسیراست،معنیخودکشینیست،بلکهکشتننفساستکهبهجهاد
اکبرنیزاطالقمیشود.الزمبهتوضیحاستکهدرهرزبانییکلغتمیتواندبیشتراز
یکمعنیومفهومداشتهباشدوزبانعربیازاینمسئلهمستثنینیستودرآننفس

أَنُفَسُکم َظلَْمُتْم َُّکْم إِن َقْوِم یَا لَِقْوِمِه ُموَسی َقاَل 9َوإِْذ
بِاتَِّخاِذُکُمالِْعْجَلَفُتوبُواإِلَیبَاِرئُِکْمَفاْقُتُلواأَنُفَسُکْمَذلُِکْم
ِحیُم اُبالرَّ َُّهُهَوالتَّوَّ َُّکْمِعنَدبَاِرئُِکْمَفَتاَبَعلَْیُکْمإِن َخْیٌرل
)وزمانیراکهموسیبهقومخودگفت:“ایقوممن!
ستم خود به پرستش[ ]برای گوساله انتخاب با شما

کردید!پستوبهکنیدوبهسویخالقخودبازگردید!
وخودرا]=یکدیگررا[بهقتلبرسانید!اینکاربرای
شمادرپیشگاهپروردگارتانبهتراست.”سپس،خداوند
توبةشماراپذیرفت،زیراکهاوتوبهپذیرورحیماست(.
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بهمعنی“خود”نیزمصرفمیشودورویایناصل،اکثرمترجمانازاینآیهمفهوم
“خودکشتن”راانتخابکردهاندکهصحیحبهنظرنمیآید،چراکهخودکشیدرهمة
مذاهبحراموممنوعاستوپیغمبرخدا،حضرتموسی)ع(،دستورحرامصادرنمیکند.
بنابراین،بایددانستکهقرآنگرچهبهگویشعربینازلشدهاست،خودزبانخاص

خودراداردوبهقولآیتاهللنکونام،

هرواژهتنهابراییکمعناوضعشدهاستونمیشودیکلفظدرچندمعنا
بیابد را واژه هر اصلی معنای تا نماید تالش باید مفسر باشد. داشته کاربرد
قرآنعظیمهر باشد. معنا یکسانی و ترادف دارای نمیتواند لغت دو بداند و
بیان واژهایرادردقیقترینوجامعترینمعناوکاملترینمفهومموردنظر

فرمودهاست.10

غرضازایننوشتهاعتراضوانتقادبهمترجمانمحترمقرآننبودهونیستوخدمات
شایستةآنانبرایفهمانیدنقرآنبهتودةمسلمانناآشنابهزبانعربیقابلتقدیراست.
بلکهمندراینمختصردرمقامشاگردبزرگشدهدر“مکتباسالموقرآن”میخواهم
ازاستادان ایندوکلمهدرقرآنمجیدبحثیرامطرحکنمو از بااظهاردرکخود
محترمکهدررشتههایگوناگونعلوماسالمیتبحروتخصصدارنداستدعاکنمکه
برایدرکوتأویلایندوکلمهدرقرآننوشتارهاییدرخور،کاماًلعلمیومنطبقبا
ـبه ـنهازحدیثوروایتکهصحتوسقمآنهابهآسانیمیسرنیستـ قرآنوازقرآنـ
دستدهندتاموضوعبهکلیوبیهیچشبههایحلشودوازابهامبیرونآید.برای
درکبیشترمطلبواینکهنفسوروحدومفهومکاماًلمتفاوتوجداازهماندوفهم
وتمییزایندوموضوعمیتوانددرکمسایلموجودعلمیاسالمیوفلسفیمتفاوترا
تااندازهایروشنکند،اختالفایندواصطالحرادراینزمینههاپیمیگیریم:الف.آیا
ازنظرقرآنفرقیبینبشر،آدموانسانوجودداردیانه؟ب.آیاروحدرقرآنمخلوق
معرفیشدهاست؟ج.آیارابطةروحونفسبابشر،آدموانساندرقرآنتوصیفشده
یانه؟د.ازنظرقرآن،بیننفسوروحکدامیکتعالیپذیروکدامدارایتعالیکامل
است؟ه.بیننفسوروحکدامیکازنظرخداوندمتعالمسئولاعمالوکردارانسان

درروزرستاخیزاست؟

قرآن تفسیر اصول “مهمترین نکونام، 10محمدرضا
کریم،”دسترسپذیردر

http://nekoonam.ir/fa/Articles/Qouran/
Quran-8.html/.
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الف. آیا از نظر قرآن فرقی بین بشر، آدم و انسان وجود دارد یا نه؟
مطالعةقرآنمجیدنشانمیدهدکه“بشر”پایینترینمرحلةخلقتتلقیمیشود.برای
مثالمیتواندیدکهدرآیات28و33سورةالحجروآیة71سورةص،کهبهخلقتبشر
ازخاکبیارزشاشارهمیفرماید،11هنوزهیچگونهامتیازیبهاینمخلوقاعطاننموده
استتااینکهازروحخویشدراومیدمد.حتیوقتیکهخالفتبشررادرزمینبهمالئکه
اعالممیفرماید،بااعتراضآنهاروبهرومیشودکهاینبشردرزمینفسادخواهدکردو
خونهاخواهدریخت،درحالیکهماتوراتسبیحوتقدیسکردهومیکنیموخداوند
متعالپاسخمیفرمایدکهمنازخلقتبشرچیزیمیدانمکهشمانمیدانید.12موقعی
کهکلیةاسماءبه“بشر”تعلیمدادهشد،مالئکهمتوجهاشتباهخودشدندوبهعلممطلق
الهیاذعانکردند.13بااینهمه،اینبشرخاکیکهحتیدر28آیةدیگرنیزدرپایینترین
قابلیت دارای است، فرموده متعال است،چنانکهخداوند صورتخلقتمتصورشده
)potential (بودهواینقابلیتزمانیبهظهوررسیدکهخدایمناناز“روح”خویشدر
بشردمیدوبشرخاکیرابهانسانافالکیتبدیلکردواینانسانافالکیمناسبسجدة

َُّکلِلَْماَلئَِکِهإِنِّيَخالٌِق 11آیة28سورةالحجر:َوإِْذَقاَلَرب
ْنَحَمإٍمَّْسُنوٍن)و]بهخاطربیاور[ بََشًراِمّنَصلَْصاٍلِمّ
هنگامیکهپروردگارتبهفرشتگانگفت:“منبشری
شده گرفته بدبویی گل از که خشکیدهای گل از را
ْسُجَد میآفرینم”(.آیة33سورةالحجر:َقاَللَْمأَُکنِلَّ
ْنَحَمإٍمَّْسُنوٍن)گفت:“من لَِبَشٍرَخلَْقَتُهِمنَصلَْصاٍلِمّ
از که خشکیدهای گل از را او که بشری برای هرگز
گلبدبوییگرفتهشدهاستآفریدهایسجدهنخواهم
إِنِّي لِلَْماَلئَِکِة َُّک َرب َقاَل إِْذ ص: سورة 71 آیة کرد”(.
راکه بیاورهنگامی بهخاطر ِطیٍن)و ِمّن بََشًرا َخالٌِق
گل از را بشری “من گفت: فرشتگان به پروردگارت

میآفرینم”(.
إِنِّي لِلَْماَلئَِکِة َُّک َرب َقاَل إِْذ َو البقره: سورة 30 12آیة
یُْفِسُد َمن فِیَها أَتَْجَعُل َقالُوا َخلِیَفًه الْْرِض فِي َجاِعٌل
ُسلََک ُحبَِحْمِدَکَونَُقِدّ َماَءَونَْحُننَُسِبّ فِیَهاَویَْسِفُکالِدّ
َقاَلإِنِّيأَْعلَُمَمااَلتَْعلَُموَن)]بهخاطربیاور[هنگامیرا
کهپروردگارتبهفرشتگانگفت:“مندررویزمین،
فرشتگان داد.” خواهم قرار نمایندهای[ =[ جانشینی
گفتند:“پروردگارا،آیاکسیرادرآنقرارمیدهیکه
فسادوخونریزیکند؟]زیراموجوداتزمینیدیگر،که
قبلازاینآدموجودداشتند،نیزبهفسادوخونریزی
عبادت انسان این آفرینش از هدف اگر شدند. آلوده
را تو و میآوریم بجا را تو حمد و تسبیح ما است،[

را حقایقی “من فرمود: پروردگار میکنیم.” تقدیس
میدانمکهشمانمیدانید”(.

13آیات31تا34سورةالبقره:َوَعلََّمآَدَمالْْسَماَءُکلََّها
َعَرَضُهْمَعلَیالَْماَلئَِکِهَفَقاَلأَنِبُئونِيبَِأْسَماِءَهـُؤاَلِءإِن ثُمَّ
َماَعلَّْمَتَنا ُکنُتْمَصاِدقِیَن*َقالُواُسْبَحانََکاَلِعلَْملََناإاِلَّ
ََّکأَنَتالَْعلِیُمالَْحِکیُم*َقاَلیَاآَدُمأَنِبْئُهمبَِأْسَمائِِهْم إِن
َُّکْمإِنِّيأَْعلَُمَغْیَب اأَنَبَأُهمبَِأْسَمائِِهْمَقاَلأَلَْمأَُقلل َفلَمَّ
َماَواِتَوالْْرِضَوأَْعلَُمَماتُْبُدوَنَوَماُکنُتْمتَْکُتُموَن* السَّ
إِبْلِیَسأَبَی َوإِْذُقلَْنالِلَْماَلئَِکِةاْسُجُدواِلَدَمَفَسَجُدواإاِلَّ
َواْسَتْکَبَرَوَکاَنِمَنالَْکافِِریَن)سپسعلماسماء]=علم
اسرارآفرینشونامگذاریموجودات[راهمگیبهآدم
آموخت.بعدآنهارابهفرشتگانعرضهداشتوفرمود:
“اگرراستمیگویید،اسامیاینهارابهمنخبردهید.”
فرشتگانعرضکردند:“منزهیتو!ماچیزیجزآنچه
بهماتعلیمدادهاینمیدانیم،توداناوحکیمی.”فرمود:
“ایآدم!آنانراازاسامی]واسرار[اینموجوداتآگاه
کن.”هنگامیکهآنانراآگاهکرد،خداوندفرمود:“آیا
بهشمانگفتمکهمنغیبآسمانهاوزمینرامیدانم؟
آنچه و کنید، می آشکار شما را آنچه میدانم نیز و
به که را هنگامی کن[ ]یاد و میداشتید.” پنهان را
کنید.” خضوع و سجده آدم “برای گفتیم: فرشتگان
همگیسجدهکردند،جزابلیسکهسرباززدوتکبر
ورزید،]وبهخاطرنافرمانیوتکبرش[ازکافرانشد(.



نفسوروحازنظرقرآن 208

مالئکهشد.14توجهدیگریبهقرآننشانمیدهدکهدرخلقتآدمهیچاشارهایبهخاک
نشدهواسکاندادنآدمدربهشتشایدپسازتعلیمکلیةاسماءبشربهانسانافالکی
ترقیدادهشدهبود،ولیاوبهسببعدماِعمالدستوراتالهیوقبولوسوسةشیطانی
خودرابهجهالتانداختودوبارهبهصورتانسانخاکیجهتتأدیببهزندگیدرکرة

خاکیهبوطکردوشرطورودمجددبهبهشتبهتزکیةکامل“نفس”موکولشد.15

قرآنمجیددرنگاهدیگری“انسان”رامخلوقیازخاکوجنرامخلوقیازآتشمعرفی
میفرمایدکهنشاندهندةهبوطآدمازبهشتاستکهقابلیتآدمشدنرادارد.16ایننمونهها
بهوضوحنشانمیدهندکهبشر،انسانوآدمازنظرقرآنتفاوتهاییدارندکهبایستیعلمای
فلسفهوحکمتدرآنمداقهکنندووجهتمایزآنهاتاآنجاکهممکناستشناساییشود.

ب. آیا روح در قرآن مخلوق معرفی شده است؟
درقرآنمجیدهیچآیهایوجودنداردکهنشانهایازخلقتروحبهدستدهد،چه
روحدمیدهشدهبهبشروچهروحیکهبهصورتروحالقدسآمدهوبهجبرائیلتلقی
وترجمهشدهاست.ازطرفدیگر،خداوندمتعالدرآیة85سورةمبارکةاالسراءبه
حضرترسول)ص(تأکیدمیفرمایدکهروحازاوامرالهیبودهودانشیخیلیاندکدر
خصوصروحبهانساندادهشدهاست.اینآیههمراهباآیاتمربوطبه“ازروحخود...”
بهوضوحمخلوقنبودنروحرانشانمیدهند.17اگرروحمخلوقبود،الزمبودصاحب

ـمخلوقمیبود. ـاستعیذباهللـ روحهمـ

از296 و اشارهکرده بودننفس بهمخلوق آیاتگوناگونخداوند ازسویدیگر،در
در که حالی در است.18 فرموده بیان قرآن در ـس” ـف “ن ریشة از متفاوت مشتق
ـح”رابیانفرموده،نهاشارهایبه ـو هیچیکاز21آیهایکهاشکالمختلفازریشة“ر

خلقروحشدهونهبهصورتجمعآوردهشدهاست.

یُْتُه 14آیة29سورةالحجروآیة72سورةص:َفإَِذاَسوَّ
َونََفْخُتفِیِهِمنرُّوِحيَفَقُعوالَُهَساِجِدیَن)هنگامیکه
کارآنرابهپایانرساندمودراوازروحخود]یکروح
شایستهوبزرگ[دمیدم،همگیبرایاوسجدهکنید(.
15آیات27تا30سورةالفجر:یَاأَیَُّتَهاالنَّْفُسالُْمْطَمِئنَُّه
ْرِضیًَّه*َفاْدُخلِيفِيِعَباِدي *اْرِجِعيإِلَیَربِِّکَراِضَیًةمَّ
سوی به آرامیافته! روح ای )تو َجنَِّتي َواْدُخلِي *
پروردگارتبازگرد،درحالیکههمتوازاوخشنودیو
هماوازتوخشنوداست.پسدرسلکبندگانمدرآی

ودربهشتمواردشو(.

16آیات26و37سورةالحجر:َولََقْدَخلَْقَنااْلِنَساَنِمن
َخلَْقَناُهِمنَقْبُلِمن ْنَحَمإٍمَّْسُنوٍن*َوالَْجانَّ َصلَْصاٍلِمّ
]همچون ِگلخشکیدهای از را انسان )ما ُموِم السَّ َّاِر ن
بود شده گرفته ]تیرهرنگی[ بدبوی ِگل از که سفال[
وسوزان گرم آتش از آن از پیش را وجن آفریدیم.

خلقکردیم(.
وِحُقِلالرُّوُح 17آیة85سورةاالسراء:َویَْسَألُونََکَعِنالرُّ
َقلِیاًل)وازتودربارة َنالِْعلِْمإاِلَّ ِمْنأَْمِرَربِّيَوَماأُوتِیُتمِمّ
روحسوالمیکنند.بگو:“روحازفرمانپروردگارمن
استوجزاندکیازدانشبهشمادادهنشدهاست”(.
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ج. رابطۀ روح و نفس با بشر، آدم و انسان در قرآن چگونه توصیف شده است؟
یُْتُهَونََفْخُتفِیِهِمنرُّوِحيَفَقُعوالَُهساِجِدیَن”تکرار دردوسورةقرآنمجیدآیة“َفإَِذاَسوَّ
شدهاست.19درآیههایقبلِیهریکازایندوآیهخداوندمتعالبهمالئکهمیفرماید:
“بشریازخاکخلقکردهام.”کلمة“بشر”غیرازکلمة“آدم”استکهدرهردوآیة
فوقالذکربهاینصورتذکرشدهونشانمیدهدکههنوزبهمرحلةآدمیاانساننرسیده
است.الزمبهتذکراستکهازنظرلغوی،بشرممکناستازبشرهمشتقشدهباشدکه
معنیجلد،پوستیاقالبمیدهد.ولیحقیقتراخدامیداند.وقتیدرآیاتمذکوراز
دمیدنروحخداوندیبهقالببینفس،یعنیبشر،سخنبهمیانمیآیدوپسازاین
مرحلهآدمقابلمسجودقرارگرفتنمیشودوبهمالئکهدستورسجدهبهآدممیدهد،این
دمیدنروحدربشردرحقیقتسببامتزاجنفسباقالبخود،یعنیبشر،شدهوبهدریافت
انتخابواختیارنائلمیشودوباتفویضاینقابلیت،اجازةاقامتوزندگیدربهشترا
مییابد.20اختیارداشتنسببشدکهتذکرالهیرافراموشکردهوفریبشیطانرابخورد

الَِّذي َُّکُم َرب اتَُّقوا النَّاُس أَیَُّها یَا النساء: سورة 1 18آیة
 بَثَّ َو َزْوَجَها ِمْنَها َوَخلََق َواِحَدٍه َّْفٍس ن ِمّن َخلََقُکم
تََساَءلُوَن الَِّذي َه اللَـّ َواتَُّقوا َونَِساًء َکِثیًرا ِرَجااًل ِمْنُهَما
از مردم! )ای َرقِیًبا. َعلَْیُکْم َکاَن َه اللَـّ  إِنَّ َوالْْرَحاَم بِِه
]مخالفت[پروردگارتانبپرهیزید.همانکسیکههمه
شماراازیکانسانآفریدوهمسراورا]نیز[ازجنس
اوخلقکردوازآندومردانوزنانفراوانی]درروی
زمین[منتشرساخت.وازخداییبپرهیزیدکه]همگی
بهعظمتاومعترفیدو[هنگامیکهچیزیازیکدیگر
میخواهید،ناماورامیبرید.]ونیزازقطعرابطهبا[
مراقب خداوند زیرا کنید، پرهیز خود خویشاوندان
شماست(.آیة98سورةاالنعام:َوُهَوالَِّذيأَنَشَأُکمِمّن
لَِقْوٍم اْلیَاِت لَْنا َقْدَفصَّ َوُمْسَتْوَدٌع  َفُمْسَتَقرٌّ َواِحَدٍه َّْفٍس ن
یَْفَقُهوَن)اوکسیاستکهشماراازیکنفسآفرید
وشمادوگروههستید:بعضیپایدار]ازنظرایمانیا
برای را خود آیات ما ناپایدار. بعضی و کامل[ خلقت
سورة آیة189 کردیم(. تشریح میفهمند که کسانی
َّْفٍسَواِحَدٍهَوَجَعَلِمْنَها االعراف:ُهَوالَِّذيَخلََقُکمِمّنن
َخِفیًفا َحْماًل َحَملَْت اَها تََغشَّ ا َفلَمَّ إِلَْیَها لَِیْسُکَن َزْوَجَها
َُّهَمالَِئْنآتَْیَتَناَصالًِحا َهَرب َعَوااللَـّ اأَثَْقلَتدَّ ْتبِِهَفلَمَّ َفَمرَّ
اِکِریَن)اوخداییاستکه]همه[شمارا ِمَنالشَّ ََّنُکونَنَّ ل
ازیکفردآفریدوهمسرشرانیزازجنساوقرارداد
تادرکناراوبیاساید.سپس،هنگامیکهبااوآمیزش
کرد،حملیسبکبرداشتکهباوجودآنبهکارهای
خودادامهمیدادوچونسنگینشد،هردوازخداوند
ما به صالحی فرزند “اگر خواستند خود پروردگار و
لقمان: آیة28سورة بود”(. ازشاکرانخواهیم دهی،

َه اللَـّ َکَنْفٍسَواِحَدٍةإِنَّ اَخلُْقُکْمَواَلبَْعُثُکْمإاِلَّ وبالخرهمَّ
بَِصیٌر)آفرینشوبرانگیختن]وزندگیدوباره[ َسِمیٌع
نیست؛ بیش فرد یک همانند قیامت[ ]در شما همة

خداوندشنواوبیناست(.
19آیة35سورةالبقره:َوُقلَْنایَاآَدُماْسُکْنأَنَتَوَزْوُجَک
َهـِذِه تَْقَربَا َواَل ِشْئُتَما َحْیُث َرَغًدا ِمْنَها َوُکاَل الَْجنََّه
تو آدم! “ای گفتیم: )و الِِمیَن الظَّ ِمَن َفَتُکونَا َجَرَه الشَّ
]نعمتهای[ از و کن سکونت بهشت در همسرت با
نزدیک ]اما[ بخورید؛ گوارا میخواهید، جا هر از آن،
ایندرختنشویدکهازستمگرانخواهیدشد”(.آیة
19سورةاالعراف:َویَاآَدُماْسُکْنأَنَتَوَزْوُجَکالَْجنََّة
َجَرَةَفَتُکونَاِمَن َفُکاَلِمْنَحْیُثِشْئُتَماَواَلتَْقَربَاَهـِذِهالشَّ
ساکن بهشت در همسرت و تو آدم! ای )و الِِمیَن الظَّ
شویدوازهرجاکهخواستیدبخورید.امابهایندرخت

نزدیکنشویدکهازستمکارانخواهیدبود(.
َذاَقا ا َفلَمَّ بُِغُروٍر ُهَما َفَدالَّ االعراف: سورة 27 20آیة
َعلَْیِهَما یَْخِصَفاِن َطِفَقا َو َسْوآتُُهَما لَُهَما بََدْت َجَرَة الشَّ
تِلُْکَما َعن أَنَْهُکَما أَلَْم ُُّهَما َرب َونَاَداُهَما الَْجنَِّة َوَرِق ِمن
)و مُِّبیٌن  َعُدوٌّ لَُکَما ْیَطاَن الشَّ  إِنَّ َُّکَما ل أَُقل َو َجَرِة الشَّ
بهاینترتیب،آنهارابافریب]ازمقامشان[فرودآورد.
=[ اندامشان چشیدند، درخت آن از که هنگامی و
قرار به کردند شروع و شد آشکار آنها بر عورتشان[
را آن تا خود بر بهشتی ]درختان[ برگهای دادن
بپوشانند.وپروردگارشانآنهارانداددادکه“آیاشمارا
ازآندرختنهینکردم؟ونگفتمکهشیطانبرایشما

دشمنآشکاریاست؟”(.
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ونافرمانیخداکندوازمیوةممنوعهبچشدووقتیفهمیدکهاشتباهبزرگیمرتکبشده
وبهخودشظلمکرده،توبهکند.21متأسفانهتوبهچندانفایدهاینبخشیدوآدم،بانام
انسانخاکی،مطرودازبهشتومجبوربهسکونتدرزمینشدتابااجتهاد،یعنی“جهاد
بانفس،”یادبگیردکهچگونهدرامتحانوفتنههایدیگرالهیشرکتکردهونمرةقبولی
اخذکندودرجرگةپیروانخداوندیقرارگرفتهودوبارهبهبهشتخداوندیداخلشود.22
البتهدرآیة9سورةالسجدهنیزمیفرمایدکهپسازتکمیلانسانوقراردادنازدیادنسل
اینمخلوقدرساللةمردورحمزنازروحخوددراودمیدکهتواناییآدمشدنداشته

باشد.

قرآنمجیداینتمایزرادرآیاتمتفاوتبهوجهدیگریاززبانپیامبرانالهیبیان
میکندکهماهمبشریمثلشماهستیموفقطعنایتخداوندیاستکهباارسال

وحیمارابههدایتشمابهراهراستبرگزیدهاست.23

إِن َو أَنُفَسَنا َظلَْمَنا ََّنا َرب َقااَل االعراف: سورة 33 21آیة
)گفتند: الَْخاِسِریَن ِمَن  لََنُکونَنَّ تَْرَحْمَنا َو لََنا تَْغِفْر َّْم ل
را ما اگر و کردیم ستم خویشتن به ما “پروردگارا!
نبخشیوبرمارحمنکنی،اززیانکارانخواهیمبود”(.

22آیات29و30سورةالفجر:َفاْدُخلِيفِيِعَباِدي*َو
اْدُخلِيَجنَِّتي)پسدرسلکبندگانمدرآیودربهشتم

واردشو(.
 إاِلَّ َّْحُن ن ُرُسُلُهْمإِن لَُهْم َقالَْت ابراهیم: 23آیة11سورة
َعلَیَمنیََشاُءِمْنِعَباِدِه َهیَُمنُّ اللَـّ ْثُلُکْمَولَـِکنَّ بََشٌرِمّ
ِه ِهَوَعلَیاللَـّ بِإِْذِناللَـّ َّْأتَِیُکمبُِسلَْطاٍنإاِلَّ َوَماَکاَنلََناأَنن
ِلالُْمْؤِمُنوَن)پیامبرانشانبهآنهاگفتند:“درست َفلَْیَتَوکَّ
استکهمابشریهمانندشماهستیم،ولیخداوندبر
هرکسازبندگانشبخواهد]وشایستهبداند[،نعمت
هرگز ما و میکند[. عطا رسالت مقام ]و میبخشد
از ]و بیاوریم. خدا فرمان به جز معجزهای نمیتوانیم
تهدیدهایشمانمیهراسیم[.افرادباایمانبایدفقطبر
أَنَا ََّما إِن ُقْل خداتوکلکنند”(.آیة110سورةالکهف:
ََّماإِلَـُهُکْمإِلَـٌهَواِحٌدَفَمنَکاَن أَن ْثُلُکْمیُوَحیإِلَيَّ بََشٌرِمّ
یَْرُجولَِقاَءَربِِّهَفلَْیْعَمْلَعَماًلَصالًِحاَواَلیُْشِرْکبِِعَباَدِهَربِِّه
أََحًدا)بگو:“منفقطبشریهستممثلشما.]امتیازم
ایناستکه[بهمنوحیمیشودکهتنهامعبودتان
معبودیگانهاست،پسهرکهبهلقایپروردگارشامید
رادر انجامدهدوهیچکس بایدکاریشایسته دارد،
عبادتپروردگارششریکنکند”(.آیة3سورةاالنبیاء:
َهـَذا َهْل َظلَُموا َِّذیَن ال النَّْجَوی وا أََسرُّ َو ُقُلوبُُهْم اَلِهَیًة
ْحَرَوأَنُتْمتُْبِصُروَن)ایندر ْثُلُکْمأََفَتْأتُوَنالِسّ ِمّ بََشٌر إاِلَّ

حالیاستکهدلهایشاندرلهووبیخبریفرورفته
است.وستمگرانپنهانینجواکردند]وگفتند[:“آیا
جزایناستکهاوبشریهمانندشماست؟آیابهسراغ
سحرمیروید،بااینکه]چشمداریدو[میبینید؟(”آیة
َِّذیَنَکَفُرواِمنَقْوِمِهَما 24سورةالمؤمنون:َفَقاَلالَْمَلُال
ُه َلَعلَْیُکْمَولْوَشاَءاللَـّ ْثُلُکْمیُِریُدأَنیََتَفضَّ بََشٌرِمّ َهـَذاإاِلَّ
لِیَن)جمعّیت اَسِمْعَنابَِهـَذافِيآبَائَِناالْوَّ َلَنَزَلَماَلئَِکًةمَّ
گفتند: بودند کافر که نوح قوم از مغرور[ ]و اشرافی
“اینمردجزبشریهمچونشمانیست،کهمیخواهد
]پیامبری میخواست خدا اگر جوید. برتری شما بر
چیزی چنین ما میکرد. نازل فرشتگانی بفرستد[،
سورة 33 آیة نشنیدهایم”(. خود نیاکان در هرگز را
بُوا َکذَّ َو َکَفُروا َِّذیَن ال َقْوِمِه ِمن الَْمَلُ َقاَل َو المؤمنون:
بََشٌر نَْیاَماَهـَذاإاِلَّ بِلَِقاِءاْلِخَرِةَوأَتَْرْفَناُهْمفِيالَْحَیاِةالدُّ
اتَْشَربُوَن)ولی اتَْأُکُلوَنِمْنُهَویَْشَرُبِممَّ ْثُلُکْمیَْأُکُلِممَّ ِمّ
بودندودیدار اوکهکافر ازقوم اشرافیان]خودخواه[
آنان به دنیا زندگی در و میکردند تکذیب را آخرت
نازونعمتدادهبودیم،گفتند:“اینبشریاستمثل
ازآنچهمینوشید ازآنچهمیخوریدمیخوردو شما.
آیة باشد؟[(” پیامبر میتواند چگونه ]پس مینوشد.
 إِلَيَّ یُوَحی ْثُلُکْم ِمّ بََشٌر أَنَا ََّما إِن ُقْل و فصلت: سورة 6
ََّماإِلَـُهُکْمإِلَـٌهَواِحٌدَفاْسَتِقیُمواإِلَْیِهَواْسَتْغِفُروُهَوَویٌْل أَن
لِّلُْمْشِرِکیَن)بگو:“منفقطانسانیمثلشماهستم.این
برمنوحیمیشودکهمعبودشمامعبودی حقیقت
یگانهاست.پستمامتوجهخویشرابهاوکنیدواز

ویآمرزشطلبید؛وایبرمشرکان!”(.
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حالاینپرسشپیشمیآیدکهروحدرانسانخاکیچهنقشیبازیمیکند؟روح،که
نسیملطیفمعنیمیدهد،داراینقشخاصیاستکهازآیة85سورةمبارکةاالسراء
استنباطمیشود.بهاینمعنیکهانسانازدومخلوقکاماًلمتفاوت“بشر”و“نفس”
متشکلشدهکهبهصورتمعمولقابلاختالطیاامتزاجباهمنبودهونیستند.دمیده
شدنروحبهبشرسببامتزاجواختالطآنبانفسگشتهوبهموجودیبانامانسان
تبدیلشدهکهقابلیتآدمشدندارد.بااینهمه،ماهیتایننقشوارتباطعلمیو
عملیایندوکلمه)روحونفس(درحیاتزمینیموجودیبانامانسانیاآدمکاماًل
روشننیستورویایناصل،بهصورتقابلتعویضاستفادهمیشوند.گفتهشدکهدر
اینمیان،فضالوفالسفهایچونابنسینادر“قصیدةعینیه”وقطبالدیننیریزیدر
منظومةانواروالیتسعیدرشناساییوشناساندناختالفایندوکلمهکردهاند،ولی
اینتعاریفقابلفهمودرکعوامنبودهوحتیبرخیازخواصنیزازتفهیموتفکیک
نَْفٍسَذائَِقُهالَْمْوِت،”کهسهمرتبه علمیایندوبهدورماندهاند.باعنایتبهعبارت“ُکلُّ
درقرآنمجیدتکرارشده،24میتوانبهسادگیاستنباطکردکهنفساستکهمزة

مرگرامیچشدوروحرامرگینیست.

برایدرکاینموضوعوتمییزبینروحونفسبهیکمثالسادهنیازاستکهاختالف
بینایندووبشرراروشنتربنمایاند:اگرالمپخاموشراجسد،تن،بدنیاکالبد
)یعنیبشر(فرضکنیم،عبورجریانالکتریسیتهازالمپخاموشسبببهوجودآمدن
ساطع روشن ازالمپ که حاصل نور است. انسان منزلة به که میشود روشن المپ
از نمیتواند وجودالمپ بدون نور که باشد،چرا نفس نشاندهندة میتواند میشود،
الکتریسیتهتولیدشودومیدانیمکهجریانالکتریسیتهبدوناستقراردرالمپ،یعنیبا
عبورازالمپ،سببایجادنورمیشودوتازمانیکهاینجریانازالمپعبورمیکند،
نوریساطعخواهدشد.بادرنظرگرفتناینکهدرمثلمناقشهنیست،میتوانجریان
الکتریسیتهرابهروحهمانندکردکهمتعلقبهخداوندتعالیبودهودرسراسرجهان
آفرینشجریانوسریانداشتهوسببحیاتدرهمةعالمونیزکرةخاکیاست.قابل

َو الَْمْوِت َذائَِقُه نَْفٍس  ُکلُّ آلعمران: 24آیة185سورة
النَّاِر َعِن ُزْحِزَح َفَمن الِْقَیاَمِة یَْوَم أُُجوَرُکْم تَُوفَّْوَن ََّما إِن
َمَتاُعالُْغُروِر نَْیاإاِلَّ َوأُْدِخَلالَْجنََّةَفَقْدَفاَزَوَماالَْحَیاُهالدُّ
به را پاداشخود رامیچشدوشما )هرکسیمرگ
طورکاملدرروزقیامتخواهیدگرفت.آنهاکهازآتش
]دوزخ[دورشدهوبهبهشتواردشوند،نجاتیافتهو
رستگارشدهاندوزندگیدنیاچیزیجزسرمایةفریب

نَْفٍسَذائَِقُهالَْمْوِتَو نیست(.آیة35سورةاالنبیاء:ُکلُّ
َوالَْخْیِرفِْتَنًةَوإِلَْیَناتُْرَجُعوَن)هرانسانی ِرّ نَْبُلوُکمبِالشَّ
بابدیهاوخوبیها طعممرگرامیچشد.وشمارا
بازگردانده ما سوی به سرانجام و میکنیم آزمایش
نَْفٍسَذائَِقُه میشوید(وآیة57سورةالعنکبوت:وُکلُّ
إِلَْیَناتُْرَجُعوَن)هرانسانیمرگرامیچشد. الَْمْوِتثُمَّ

سپسشمارابهسویمابازمیگردانند(.



نفسوروحازنظرقرآن 212

توجهاستکهچونخداالیزالونامتناهیاستسریانوجریانروحبالانقطاعودائم
است؛تالحظهایکهباکلیدچشاییمرگسریانوجریانروحازبدنخاکیقطعو
ازبدنشودومرگ)=موت(،مخالفزندگی)=حیات( سببجداییوخروجنفس
حاصلمیشود.ومیدانیمکهموتوحیاتازمخلوقاتخداوندمتعالاند.بهعبارت
دیگر،کلیدعملدمشالهی)نََفخُت(توأمباچشاییمرگهمانندکلیدروشنوخاموش
المپاست.بااینتوجیهمختصرتمییزبینروحونفسآشکارمیشود.کمیبعدبه
ایجازتوضیحخواهیمدادکهنفسجداشدهازبدنبهزندگیخودادامهمیدهدکهورای
زندگیدردنیاست.چنانکهنمیتوانیمالکتریسیتةخانهرابهصورت“الکتریسیتههای
خانه”جمعببندیم،نبایدروحرابهصورتارواحیاروحهاجمعکردهومصرفکنیم.
بهعبارتدیگر،روحنیزمانندالکتریسیتهقابلجمعبستننیستودرهیچجایقرآن
مجیدهمروحبهصورتجمعنیامدهاست.درشکلزیراینمثالبهصورتتصویری

برایتسهیلتجسمارائهشدهاست.
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قطبالدیننیریزیدرمنظومةانواروالیتدرمنظومة“فیمعرفةالروح”چنینمیگوید:

کمالآدمیازنورروحاست
کهازآننوراوراصدفتوحاست

ازآنمعنیتودرعالمحبیبی
کهازآننورمیدارینصیبی

درونتجوهریبرجملهافزون
بوداصلشورایهفتگردون
شناساییآنگوهرعزیزاست

نداندهرکسیکانخودچهچیزاست
زبانعاجزشودازشرحذاتش

بلیبعضیتوانگفتازصفاتش
بهتازینامآنراروحخوانند

ازآنمردمبهجزاسمیندانند
نهخارجازبدنباشدنهداخل
ندانداینسخنجزمردکامل
نظامسّرروحازسّرسردان

کزآننورنددایمهردوگردان۲5

د. مراحل مختلف نفس در قرآن 
ازمطالعة28آیهایکهکلمةروحدرآنهاآمدهاستبرمیآیدکههیچاشارهایبهانواعیا
مراحلمتفاوتیازروحنشدهاستوهمیشهیکحالتازآنذکرشدهاست.بهعبارت
دیگر،نه“روحفاسد”وجودداردونهاشارهایبه“روحمطمئن”شدهاست.چنانکهذکر
شد،روحدرقرآنمخلوقمعرفینشدهاست.پسروحموجودیتیواحد،مجرد،بالانقطاع
ودارای بوده ازمخلوقاتخداوندی الکتریسیته.درحالیکهنفس مانند ومفرداست،
سلسلهمراتباستوبهصورتجمعاستفادهمیشود،مانندالمپوالمپها.برمبنایاین

اصل،قرآنکریمنفسرابهسهمرحلةاساسیطبقهبندیمیکندکهعبارتانداز

الف.“نفساماره”کهانسانرابهاعمالبدوکردارزشتمیکشاند.26

25نیریزی،منظومةانواروالیت،35.
النَّْفَس  إِنَّ نَْفِسي ُئ أُبَِرّ َما َو یوسف: سورة 53 26آیة
َربِّيَغُفوٌررَِّحیٌم)من َماَرِحَمَربِّيإِنَّ وِءإاِلَّ اَرٌةبِالسُّ َلَمَّ

هرگزخودمراتبرئهنمیکنمکهنفس]سرکش[بسیار
بهبدیهاامرمیکند،مگرآنچهراپروردگارمرحمکند.

پروردگارمآمرزندهومهرباناست(.
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ب.“نفسلوامه”نفسیاستکهتااندازهایتزکیهشدهوبااینرشدبهکردارزشت
به عمل عدم سبب به ولی میپردازد، خود تنبیه و مالمت به و است واقف خویش

آگاهیهایخویشهنوزهمدستبهکارهایناشایستمیزند.27

ج.“نفسمطمئنه”کهاعلیترینمرحلةنفساستوانسانزمانیبهاینمرحلهوارد
میشودکهبتواندعلموعملراباهمعجینکردهودستازتمامزشتیهاینفوس
امارهولوامهکشیدهوخودراباسیروسلوکچونآهنپتکخوردةصیقلدادهکرده
باشدوبااجتهاد،یعنیجهادبانفس،همةهویوهوسراازخوددورساختهوقابلیت

ورودبهبهشتخداوندیراپیداکند.28

برخیازدانشمندانازآیات7تا10سورةالشمساستنباطمرحلةدیگریازنفسبانام
“نفسملهمه”کردهاندکهفکرمیکنمبایدتجدیدنظریدراینتسمیهصورتگیرد،
زیرانفسنیزچونبدنپسازخلقشدنساماندادهشدهاست.29بالفاصلهتعریف
جامعومانعیازنفسارائهمیشودکهقابلیتپذیرشالهامراداردتابتواندنیکوبدرا

دریافتکند.30درآیاتبعدیچگونگیتعالییاتنازلنفسرابیانمیفرماید.31

چنین معرفةالنفس” “فی منظومة در والیت انوار منظومة در هم نیریزی قطبالدین
میگوید:

توتااوصافنفسخودندانی
بماندبرتوپوشیدهمعانی

صفاتنفسرانتوانشمردن
زبسیارینشایدحصرکردن
ولیکناصلآناوصافبسیار

سهرتبهباشداینراگوشمیدار
چوباشددشمنتامارهباشد

دلازدستشبسیبیچارهباشد

)و اَمِة اللَّوَّ بِالنَّْفِس أُْقِسُم اَل َو القیامه: سورة 2 27آیة
سوگندبه]نفسلّوامهو[وجدانبیدارومالمتگر]که

رستاخیزحّقاست[(.
28آیة27سورةالفجر:یَاأَیَُّتَهاالنَّْفُسالُْمْطَمِئنَُّة)توای

روحآرامیافته(.
اَها.)وقسمبهجان 29آیة7سورةالشمس:َونَْفٍسَوَماَسوَّ

آدمیوآنکسکهآنرا]آفریدهو[منظمساخته(.

20آیة8سورةالشمس:َفَألَْهَمَهاُفُجوَرَهاَوتَْقَواَها)سپس
فجوروتقوا]شروخیرش[رابهاوالهامکردهاست(.

اَها*َوَقْد 21آیة9و10سورةالشمس::َقْدأَْفلََحَمنَزکَّ
اَها)کههرکسنفسخودراپاکوتزکیه َخاَبَمنَدسَّ
با را خویش نفس که کس آن و شده رستگار کرده،
معصیتوگناهآلودهساخته،نومیدومحرومگشتهاست(.
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خالفاوهمیکندرهمهکار
ولیکندرطریقشرعزنهار

بگیردبرتوهردمصدغرامت
کندگاهیتجنگوگهمالمت
شودلوامهنامشاندرینوقت

بریخواهدشدنازکبروازمقت
بهدستدلعنانشسختمیدار

مبادارویبرگرداندازکار
مسلمانگردداوازدستجانت

رسانداوبهکامدوستانت
تواورامطمئنهداندراینحال

کهگردیدهاستبروییکسراحوال
مقامتآورددرزیرمعراج

نهددستعنایتبرسرتتاج32

ه. بین نفس و روح کدام یک از نظر خداوند متعال مسئول اعمال و کردار 
انسان در روز رستاخیز است؟ 

خداوندمتعالبهکراتدرقرآنمجیدنفسرامسئولاعمالانسانمعرفیمیکند.مثاًل
آیات281و286سورةالبقره،25و161سورةآلعمران،111سورةالنساء،70و164
سورةاالنعام،54سورةیس،70سورةالزمرو38سورةالمدثردرقرآنرامیتوانشاهد
اینمدعادانست.33الزمبهتکراراستکههیچآیهایدرقرآنوجودنداردکهروحرا

منشأعملیقراردادهیاآنرامسئولعملیدرروزقیامتبشناسد.

 
22نیریزی،منظومةانواروالیت،41.

ِه 33آیة281سورةالبقره:َواتَُّقوایَْوًماتُْرَجُعوَنفِیِهإِلَیاللَـّ
اَکَسَبْتَوُهْماَلیُْظلَُموَن)ازروزی نَْفٍسمَّ تَُوفَّیُکلُّ ثُمَّ
بپرهیزید]وبترسید[کهدرآنروزشمارابهسویخدا
بازمیگردانند.سپسبههرکسآنچهانجامدادهبهطور
کاملبازپسدادهمیشودوبهآنهاستمنخواهدشد.
است[(. اعمالخودشان نتایج میبینند، چه هر ]چون
ُوْسَعَهالََها ُهنَْفًساإاِلَّ آیة286سورةالبقره:اَلیَُکلُِّفاللَـّ
َِّسیَناأَْو ََّنااَلتَُؤاِخْذنَاإِنن َماَکَسَبْتَوَعلَْیَهاَمااْکَتَسَبْتَرب
َِّذیَن ََّناَواَلتَْحِمْلَعلَْیَناإِْصًراَکَماَحَملَْتُهَعلَیال أَْخَطأْنَاَرب

لَْناَمااَلَطاَقَةلََنابِِهَواْعُفَعنَّاَواْغِفْر ََّناَواَلتَُحِمّ ِمنَقْبلَِناَرب
لََناَواْرَحْمَناأَنَتَمْواَلنَاَفانُصْرنَاَعلَیالَْقْوِمالَْکافِِریَن)خداوند
تواناییاش،تکلیفنمیکند. اندازه به را،جز هیچکس
]انسان[هرکار]نیکی[انجامدهدبرایخودانجامداده
وهرکار]بدی[کند،بهزیانخودکردهاست.]مؤمنان
میگویند:[پروردگارا!اگرمافراموشیاخطاکردیم،ما
قرار ما بر سنگینی تکلیف پروردگارا! مکن! مؤاخذه را
مده،آنچنانکه]بهخاطرگناهوطغیان[برکسانیکه
پیشازمابودندقراردادی!پروردگارا!آنچهطاقتتحمل
آنرانداریم،برمامقّررمدار!وآثارگناهراازمابشوی!
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پسبیهیچشبههایمیتواننتیجهگرفتکهایندوکلمهرانبایدقابلتعویضدانسته
ونمیتوانبهجاییکدیگرمصرفکرد.بایدسعیکنیمدرترجمههایقرآنمجیددر

آیندهبهایننکتهتوجهکنیم.درخاتمه،واهللاعلمبالصواب.

ماراببخشودررحمتخودقرارده!توموالوسرپرست
مایی،پسمارابرجمعیتکافرانپیروزگردان(.آیة25
َریَْبفِیِهَو سورةآلعمران:َفَکْیَفإَِذاَجَمْعَناُهْملَِیْوٍمالَّ
اَکَسَبْتَوُهْماَلیُْظلَُموَن)پسچگونه نَْفٍسمَّ ُوفَِّیْتُکلُّ
خواهندبودهنگامیکهآنهارابرایروزیکهشکیدرآن
نیست]=روزرستاخیز[جمعکنیم،وبههرکسآنچه
]ازاعمالبرایخود[فراهمکردهبهطورکاملدادهشود؟
وبهآنهاستمنخواهدشد]زیرامحصولاعمالخودرا
أَن میچینند[(.آیة161سورةآلعمران:َوَماَکاَنلَِنِبٍيّ
نَْفٍس تَُوفَّیُکلُّ یَْوَمالِْقَیاَمِةثُمَّ َوَمنیَْغُلْلیَأِْتبَِماَغلَّ یَُغلَّ
یُْظلَُموَن)]گمانکردیدممکناست اَل َوُهْم َکَسَبْت ا مَّ
پیامبربهشماخیانتکند؟درحالیکه[ممکننیستهیچ
پیامبریخیانتکند.وهرکسخیانتکند،روزرستاخیز
باخود]بهصحنةمحشر[ رادرآنخیانتکرده آنچه
میآورد.سپسبههرکسآنچهرافراهمکرده]وانجام
دادهاست[بهطورکاملدادهمیشودو]بههمیندلیل[
بهآنهاستمنخواهدشد]چراکهمحصولاعمالخودرا
خواهنددید[(.آیة111سورةالنساء:َوَمنیَْکِسْبإِثًْما
ُهَعلِیًماَحِکیًما)وکسی ََّمایَْکِسُبُهَعلَینَْفِسِهَوَکاَناللَـّ َفإِن
کهگناهیمرتکبشود،بهزیانخودمرتکبشده.خداوند
َِّذیَناتََّخُذوا داناوحکیماست(.آیة70سورةاالنعام:َوَذرِال
ْربِِهأَنتُْبَسَل نَْیاَوَذِکّ تُْهُمالَْحَیاُهالدُّ ِدیَنُهْملَِعًباَولَْهًواَوَغرَّ
َواَلَشِفیٌعَو ِهَولِيٌّ نَْفٌسبَِماَکَسَبْتلَْیَسلََهاِمنُدوِناللَـّ
َِّذیَنأُبِْسُلوابَِما یُْؤَخْذِمْنَهاأُولَـِئَکال َعْدٍلالَّ إِنتَْعِدْلُکلَّ
ْنَحِمیٍمَوَعَذاٌبأَلِیٌمبَِماَکانُوایَْکُفُروَن َکَسُبوالَُهْمَشَراٌبِمّ
)ورهاکنکسانیراکهآیین]فطری[خودرابهبازیو

سرگرمیگرفتندوزندگیدنیاآنهارامغرورساختهوبا
این]قرآن[بهآنهایادآورینماتاگرفتار]عواقبشوم[
اعمالخودنشوند.]ودرقیامت[جزخدانهیاوریدارند
ونهشفاعتکنندهای.و]چنینکسی[هرگونهعوضی
بپردازدازاوپذیرفتهنخواهدشد.آنهاکسانیهستندکه
گرفتاراعمالیشدهاندکهخودانجامدادهاند.نوشابهایاز
آبسوزانبرایآنهاستوعذابدردناکیبهخاطراینکه
کفرمیورزیدند]وآیاتالهیراانکار[میکردند(.آیة164
َشْيءٍَو ُکِلّ ِهأَبِْغيَربًّاَوُهَوَربُّ سورةاالنعام:ُقْلأََغْیَراللَـّ
 َعلَْیَهاَواَلتَِزُرَوازَِرٌهوِْزَرأُْخَریثُمَّ نَْفٍسإاِلَّ اَلتَْکِسُبُکلُّ
ُئُکمبَِماُکنُتْمفِیِهتَْخَتلُِفوَن)بگو: ْرِجُعُکْمَفُیَنِبّ إِلَیَربُِّکممَّ
“آیاغیرخداپروردگاریرابطلبم،درحالیکهاوپروردگار
همهچیزاست؟”هیچکسعمل]بدی[جزبهزیانخودش
انجامنمیدهدوهیچگنهکاریگناهدیگریرامتحمل
نمیشود.سپس،بازگشتهمةشمابهسویپروردگارتان
است.وشماراازآنچهدرآناختالفداشتیدخبرخواهد
داد(.آیة54سورةیس:َفالَْیْوَماَلتُْظلَُمنَْفٌسَشْیًئاَواَل
آنهاگفتهمیشود:[ به تَْعَمُلوَن)]و ُکنُتْم َما  إاِلَّ تُْجَزْوَن
امروزبههیچکسذرهایستمنمیشودوجزآنچهراعمل
میکردیدجزادادهنمیشوید(.آیة70سورةالزمر:َوُوفَِّیْت
اَعِملَْتَوُهَوأَْعلَُمبَِمایَْفَعُلوَن)وبههرکس نَْفٍسمَّ ُکلُّ
آنچهانجامدادهاستبیکموکاستدادهمیشودواو
نسبتبهآنچهانجاممیدادندازهمهآگاهتراست(.آیة38
نَْفٍسبَِماَکَسَبْتَرِهیَنٌة)]آری[هرکس سورةالمدثّر:ُکلُّ

درگرواعمالخویشاست(.
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